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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка 

јавне набавке (бр. 07-01-762/1 од 23.06.2020. године) и Решења о образовању Комисије 

за јавну набавку (бр.07-01-762/2 од 23.06.2020. године), припремљена је:          

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку бр.Д-14-20 -набавка уља за ложење нискосумпорно гориво 

специјално – МАЗУТ НСГ-С 

 

Конкурсна документација садржи: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ    
 

 1.1. Подаци о наручиоцу:           
 

Назив наручиоца: Студентски центар  Ниш 

Седиште  наручиоца: Александра Медведева 2 

Матични број наручиоца:       07185456 

ПИБ наручиоца: 101858251 

Врста наручиоца: установа (категорија  просвета-високо образовање) 

Интернет страница наручиоца: www.scnis.co.yu  

Е-маил адреса: nabavka@scnis.rs 

Особа за контакт: 
Милан Миладиновић, тел. 018/231-339 
 

 

      1.2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у 

отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. 

 Предметна јавна  набавка  спроводи се у отвореном поступки   за потребе 

следећих наручилаца:  

 - Економски факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 

Ујединитеља 11, Ниш, 

 - Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра Ујединитеља 

11, Ниш, 

 - Студентски центар Ниш, Александра Медведева 2, Ниш и  

 - Инфраструктура Железнице Србије АД, Немањина 6, Београд. 

 На основу Уговора о организацији рада котларнице, овлашћење за  припрему и 

објављивање јавног позива и конкурсне документације дато је Студентском центру у 

Нишу. 

   

 1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра  и то: набавка уља 

за ложење нискосумпорно гориво специјално- Мазут НСГ-С - за грејну сезону 

2020/2021 годину, а у свему према техничким и другим  захтевима који важе за ову 

врсту течног горива. 
 

 1.4. Циљ спровођења јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се 

ради закључења уговора о јавној набавци са роком важности до окончања грејне сезоне 

2020/2021 године. 

 1.5. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није. 

 

 1.6. Електронска лицитација: Предметна јавна набавка се не спроводи путем 

електронске лицитације. 
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 1.7. Контакт: Особа за контакт је Милан Миладиновић , сваким радним даном у 

периоду од 08-14,00 часова. 

 
 

 1.8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација 

се може преузети на:  

 Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs ); 

 Интернет страници наручиоца (www.scnis.rs - линк јавне набавке) 
 

 1.9.Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са документацијом, достављају 

се у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца Студентски 

центар у Нишу, Александра Медведева  2, препоручено поштом или лично у писарницу 

наручиоца. На коверти у којој се налази понуда лепи се ПРИЛОГ 1 (задња страна 

конкурсне документације, или се обавезно уписује назнака на лицу коверте: "Понуда за 

јавну набавку добара - уље за ложење нискосумпорно специјално- Мазут НСГ-С - не 

отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини 

коверте треба уписати, адресу и број телефона понуђача. 
 

 Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: 

 Крајњи рок за достављање понуда је 31.08.2020. године до 11 ,00 часова, без 

обзира на начин достављања понуде. 
 

 Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: 
 Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење  понуда 

сматраће се неблаговременим, а Факултет ће их, по окончању поступка отварања понуда, 

вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене. 

 

 1.10. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и 

начину подношења пуномоћја: 

 

 Место отварања понуда:  

 Јавно отварање понуда обавиће се у згради Студентског центра у Нишу, у 

Александра Медведева 2 .       

  

Дан и сат отварања понуда:   

Отварање понуда обавиће се дана 31.08.2020. године са почетком у 11,30 

часова.    
  

 Време и начин подношења пуномоћја:  

 Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача 

који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. 

  Писано овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда.(Модел 

овлашћења представника понуђача је саставни део конкурсне документације). 

 Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују 

као обична јавност.   
 

 1.11. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

 Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 25 дана од дана 

јавног отварања понуда, у складу са чланом 108. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.scnis.rs/
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 2.1. Опис предмета набавке:  

 Предмет јавне набавке је набавка добара уља за ложење нискосумпорно гориво 

специјално - Мазут НСГ-С, у свему према техничким и другим захтевима који важе за 

ову врсту течног горива и условима из конкурсне документације. 

 

 Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне документације. 

 

 Ознака из општег речника набавке:  09135000 – уље за ложење. 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ. 

 
 3.1. Врста и количина добара 

 Предмет јавне набавке је набавка уља за ложење нискосумпорно гориво- Мазут 

НСГ-С у количини од 195.000 килограма, у свему према техничким  и другим 

захтевима који важе за ову врсту течног горива и захтевима из конкурсне 

документације. 
 

 3.2. Техничке карактеристике 

 Уље за ложење н и с к о с у м п о р н о  г о р и в о  с п е ц и ј а л н о - М а з у т  

Н С Г - С  класификовано је према важећем стандарду СРПС ИСО 8216-99/2012. 

Мешано остатно  и дестилатно гориво, које се користи у металургији и за све 

иднустријске погоне где се захтева низак садржај сумпора и за енергетске јединице и 

то за оне системе где произвођач горионика захтева ово гориво. За транспорт, 

складиштење и примену овог горива потребно је предгревање приликом транспорта , 

складиштења и употребе. 

 Критеријуми који морају бити задовољени, у односу на техничке и друге 

захтеве, одређени су  у складу са квалитетом уља за  ложење нискосумпорног 

горива специјалног-мазута НСГ-С, који2 мора у свему да одговара одредбама 

Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Службени гласник РС“, број 123/12,63/2013 и 75/2013.године) и гласе: 
 

Р.бр. Карактристике 
 

Једи. 

мере 
Методе 

Захтеви 
квалитета 

 
Mах 1. Густина на 15 °Ц kg/m³ SRPS EN ISO 3675     уписује се 

2. Садржај сумпора % (m/m) SRPS EN ISO 8754        1 

3. Тачка паљења (Пенскy - Мартенс) °C SRPS EN ISO 2719            80 

4. Кинематичка вискозност на 100°Ц mm²/s SRPS ISO 3104     10-35 

35 5. Кинематичка вискозност на другој 

температури 
mm²/s SRPS ISO 3104     уписује се 

6. Тачка течења, највише °C SRPS ISO 3016 уписује се 

7. Садржај воде и талога % (V/V) SRPS ISO 3734      1 

8. Садржај пепела % (m/m) SRPS EN ISO 6245       0,15 

9. Угљенични остатак % (m/m) SRPS ISO 10370       12 

10. Доња топлотна вредност MJ/kg SRPS B.H8.129           40,30 

  

 НАПОМЕНА:  

 Понуђач приликом сваке испоруке добра доставља Извештај о испитивању са 

дозвољеним граничним вредностима (Сертификат референтне установе) као и 

Декларацију о усаглашености производа. 
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 3.3. Квалитет 

 Квалитет мора да буде у складу са важећим стандардима и атестима. 
 

 3.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Атест/Сертификат или Извештај о испитивању добра које је предмет јавне 

набавке издат од стране референтне установе и Декларације о усаглашености 

производа, које садрже техничку анализу добра – мазута НГС-С - докази морају бити  

важећи и морају се односити на мазут НСГ-С, који ће се испоручивати наручиоцу у 

сезони 2020/2021, а који мора бити у складу са важећим Правилницима (о техничким и 

другим захтевима за течни  нафтни гас и течна горива нафтног порекла). 

 Контрола испоручених количина вршиће се приликом примопредаје, у складу са 

техничком спецификацијом, а све рекламације од стране Наручиоца у погледу 

квантитета и квалитета Продавац  ће прихватити уколико се констатују у складу са 

закљученим уговором о јавној набавци. 

 

 3.5. Период испоруке 

 Испорука уља за ложење се планира до краја грејне сезоне 2020/2021, почев од 

октобра 2020.године до маја 2021.године, са превозом – утовар и истовар, сукцесивно 

у количинама и времену како то буде захтевао наручилац у зависности од потреба. 

Количина горива наведена у спецификацији је оквирна и подложна променама 

услед објективних потреба наручиоца које зависе од температурних прилика 

током грејне сезоне.  

  

 Набавка предвиђене количине уља за ложење вршиће се кроз набавку осам 

цистерни капацитета до 25 тона. 

 Рок испоруке тражених добара (сваке појединачне испоруке), одређује понуђач 

у својој понуди, с тим да је максимални рок испоруке 5 (пет) дана, рачунајући од дана 

када је изабрани понуђач примио сваки појединачни захтев (наруџбеницу) наручиоца за 

испоруку. 

 Рок испоруке може се изузетно продужити због наступања више силе сходно 

одредбама Закона о облигационим односима. 

 У случају да понуђач из објективних и доказивих разлога не може да изврши 

испоруку према добијеним диспозицијама дужан је да Наручиоцу поднесе писано 

образложење, којим ће захтевати додатни рок испоруке. 

Уколико захтев за додатним роком испоруке буде оправдан, неће се реализовати 

средство финансијског обезбеђења. 
 

 3.6. Место испоруке 

 Испорука уља за ложење – нискосумпорног горива специјалног - Мазут НСГ-С 

за потребе свих наручилаца за које се врши заједничка набавка  вршиће се у 

котларници на адресу Трг краља Александра Ујединитеља 11, 18000 Ниш. Фактуре за 

испоручено гориво испостављаће се у целом износу  Студентском центру  Ниш. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА  
 

 4.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  

испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

Закона о јавним набавкама, и то: 

 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.  1. тач. 2) Закона);  

 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);.  

 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  - Решење о издавању лиценце за 

обављање енергетске делатности трговина нафтом, дериватима нафте, био горивима и 

компримованим природним гасом и важећу  лиценцу за обављање енергетске 

делатности трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 

природним гасом,  издати од  стране Агенције за енергетику; 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем одговарајућих доказа/изјава, на начин прописан у упутству за 

доказивање услова. 

 4.2. Додатни услови за понуђача прописани чл.76. став 2. ЗЈН 

 Да би могао да учествује у поступку предметне јавне набавке, понуђач, поред 

обавезних, треба да испуњава и додатне услове које је наручилац одредио у складу са 

чланом 76. ЗЈН-а и то: 

 а) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

  - да није био у блокади у последњих шест месеци до дана објављивања 

јавног позива на Порталу јавних набавки  дуже од пет дана. 

 б) да располаже довољним техничким капацитетом и то: 

  - да у моменту подношења понуде поседује или на неки други начин 

користи најмање 2 (два) возила капацитета од по 25 тона, са свим потребним дозволама 

и сертификатима. 

 в) да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

  - да у моменту подношења понуде има у радном односу или ангажује по 

другом уговорном односу минимум два возача који могу да изврше транспорт мазута и 

минимум једног радника који ће бити задужен за извршење уговора предметне набавке. 

 Испуњеност услова у вези располагања неопходним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом, доказује се подношењем доказа и изјава наведених у 

Упутству понуђачима на који се доказује испуњеност услова. 

            4.3. Услови које мора да испуни подизвођач 

 У складу са чланом 80. став 5. ЗЈН-а, подизвођач мора да испуни: све обавезне 

услове наведене за понуђача (Поглавље 4.1, тачка 1 до 3), а доказ о испуњености услова 

из тачке 4. за део набавке који ће се извршити преко подизвођача,  док додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. (Доказе о испуњености 

услова за подизвођача доставља понуђач). 
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 4.4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 У складу са чланом 81. став 2. ЗЈН, сваки од понуђача из групе понуђача мора 

испуни све обавезне услове наведене у поглављу 4.1 (тачке од 1 до 3) и да за њих 

достави доказе, а додатне услове за финансијски, технички и кадровски капацитет 

испуњавају заједно.  

 Услов из тачке 4. поглавља 4.1. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

 4.5. Упутство како се доказује испуњеност тих услова:  

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављање следећих доказа: 
 

 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -  да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар 
 

 ДОКАЗ: 

За правна лица и предузетнике:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

За физичко лице: / 

За страног понуђача: Извод из регистра. 

 

 2) Услов из чл. 75.  ст. 1. тач. 2)  Закона - да он и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
 ДОКАЗ: 

За правна лица :  

- Извод из казнене евиденције, односно уверење  основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да  правно лице  није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре;  

- Извод из  казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да  правно лице  није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да  законски заступник понуђача  није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту  

пребивалишта законског заступника).Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави наведени доказ за сваког од њих. 

 

За предузетнике и физичко лице:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

којим се  потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против  привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
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За страног понуђача:  

Одговарајући доказ који доказује испуњеност услова. 

 Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
   

3.Услов из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  Закона -  да је измирио доспеле порезе,  

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији. 

 ДОКАЗ: 

За правна лица и предузетнике:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и друге јавне дажбине. 

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

-или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

За физичко лице:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и друге јавне дажбине 

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

За страног понуђача:  

Одговарајући доказ који доказује испуњеност услова. 

 Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  
 

            5. Услов из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  5)  закона -   да има  важећу дозволу  

надлежног органа за послове трговине нафтом и нафтним дериватима.   

 ДОКАЗ: 

Испуњеност обавезног услова предвиђеног чланом 75. став 1. тачка 5) Закона доказује 

се  достављањем  важеће ЛИЦЕНЦЕ  за обављање енергетске делатности  трговина 

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом издате од 

стране Агенције  за енергетику Републике Србије .  

 Напомена: С обзиром да Агенција за енергетику води евиденцију свих лица који 

поседују лиценцу и да је наведени податак јавно доступан, није нужно достављати 

тражене доказе,  већ понуђач у понуди може да наведе званичну интернет адресу  

са које се могу проверити  и преузети тражени докази. 

 
 6. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - да је при састављању понуде поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

                 ДОКАЗ:  

Попуњена, потписана и оверена изјава о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа, а која је саставни део конкурсне документације  

 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 1. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

  - да није био у блокади у последњих шест месеци од дана објављивања 

јавног позива на Порталу јавних набавки  дуже од пет дана. 
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 ДОКАЗ:  

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН ЈН) који издаје Агенција за 

привредне регистре и који мора садржати податке о данима неликвидности или 

потврда о броју дана неликвидности (блокади) за последњих шест месеци до дана 

објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, коју издаје Народна банка 

Србије, Центар за бонитет, одељење за принудну наплату Крагујевац. 

   

 У случају подношења понуде са подизвођачем доказ доставља понуђач, док 

у случају подношења заједничке понуде доказ достављају сви понуђачи из групе 

понуђача. 

 

2.да располаже довољним техничким капацитетом и то: 

  - да у моменту подношења понуде поседује или на неки други начин 

користи најмање 2 (два) возила капацитета од по 25 тона, са свим потребним дозволама 

и сертификатима. 
 

 ДОКАЗ: 
Попуњена потписана и оверена Изјава о опису техничке опремљености која је саставни 

део конкурсне документације. 

У случају понуде са подизвођачем изјаву потписује понуђач, док у случају подношења 

заједничке понуде изјаву потписује овлашћени понуђач из групе понуђача. 

 

3.да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

  - да у моменту подношења понуде има у радном односу или ангажује по 

другом уговорном односу минимум два возача који могу да изврше транспорт мазута и 

минимум једног радника који ће бити задужен за извршење уговора предметне 

набавке. 
 

 ДОКАЗ: 
Попуњена потписана и оверена Изјава о одговорним лицима која је саставни део 

конкурсне документације. 

У случају понуде са подизвођачем изјаву потписује понуђач, док у случају подношења 

заједничке понуде изјаву потписује овлашћени понуђач из групе понуђача. 

          Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 

од понуђача, чија је  понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач 

испуњеност услова, за које се тражи достављање одговарајућих доказа, може 

доказати и достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

Ако се определи да испуњеност услова за које се тражи достављање 

одговарајућих доказа доказује путем изјаве, наручилац је дужан да од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да захтева и од осталих 

понуђача. 
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Ако понуђач у року од 8 дана од дана упућеног позива, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра  

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 

за привредне регистре. 

 Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне  

регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне  

регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из  регистра 

агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а,  да понуђач 

односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која  су наведена у 

чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде надлежног суда или надлежног органа  за регистрацију 

привредних субјеката да понуђачу није изречена мера забранекобављања делатности и 

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање 

или потврде надлежног органа да се понуђач налази у  поступку приватизације.  

Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова,пожељно 

је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о 

извршеном упису у регистар, може да достави копију решења регистратора о 

извршеном упису или други одговарајући доказ. 

 У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном 

документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти 

доступан на интернет страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди 

наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 

се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 

изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношењa одлуке,oдносно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин.  
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

Студентског центра у Нишу у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 

спроводи поступак доделе уговора најповољнијем понуђачу. 

 Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 

одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у 

складу са конкурсном документацијом и јавним позивом. У супротном, понуда се 

одбија. 

 

 5.1. Подаци о језику на  на коме понуда мора бити састављена 

 Понуда мора бити сачињена  на српском језику. 

 

  5.2. Захтеви у вези са сачињавањем понуде 

 - Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

 - Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 -Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и 

оверени печатом од стране понуђача. 

 - Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том 

случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује 

и оверава печатом следеће обрасце:  
 

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде  поглавље 6. 

2. Образац структуре цене поглавље 7. 

3. Модел уговора поглавље 8. 

4. Образац изјаве о прихватању услова за учешће поглавље 9. 

5. Образац изјаве о техничкој опремљености поглавље 10. 

6. Образац изјаве о одговорним лицима поглавље 11. 

7. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу поглавље 12. 

8. 
Образац изјаве  у вези коришћења патента и 

права интелектуалне својине 
поглавље 15. 

9. 
Образац изјаве да понуђена добра у свему 

одговарају захтевима 
поглавље 16. 

10. Образац изјаве о трошковима припремања понуде поглавље 17. 

11. 
Образац изјаве да ће понуђач обавестити 

наручиоца о битнимпромама 
поглавље 18. 

12. Споразум у вези заједничке понуде поглавље 20. 

13. Образац изјаве о испуњености услова поглавље 21. 

 Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача 

укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и 

печатом оверава:  
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Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Прилоге обрасца понуде прилог  1 или прилог 2 

2. Образац изјаве о независној понуди поглавље 13 

3. 
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине 
поглавље 14 

  

 Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 

81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно 

као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем.  

 -Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и 

оверава печатом следеће обрасце:  

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде поглавље 6. 

2. Прилоге обрасца понуде  прилог  1 и прилог 3 

3. Модел уговора поглавље 8. 

4. Образац изјаве о прихватању услова за учешће поглавље 9. 

5. Образац изјаве о техничкој опремљености поглавље 10. 

6. Образац изјаве о одговорним лицима поглавље 11. 

7. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу поглавље 12. 

8. Образац изјаве о независној понуди поглавље 13. 

9. 
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе 

из важећих прописа  
поглавље 14. 

10. 
Образац изјаве  у вези коришћења патента и 

права интелектуалне својине 
поглавље 15. 

11. 
Образац изјаве да понуђена добра у свему 

одговарају захтевима 
поглавље 16. 

12. Образац изјаве о трошковима припремања понуде поглавље 17. 

13. 
Образац изјаве да ће понуђач обавестити 

наручиоца о битнимпроменама 
поглавље 18. 

14. 
Изјава понуђача када има седиште на страној 

територији 
поглавље 19. 

15. Образац изјаве о испуњености услова поглавље 21. 
 

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене 

обрасце:        

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац изјаве о независној понуди поглавље 13 

2. 
Образац изјаве о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа 
поглавље 14 

 

 5.3. Партије 

 Предметна јавна набавка није обликована у више истоврсних целина тј. партија, 

тако да ће се, након окончаног поступка, са најповољнијим понуђачем закључити један 

уговор о јавној набаци. 
 

 5.4. Понуде са варијантама 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
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5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року 

за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или 

повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив 

понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се 

на начин на који се и подноси понуда.  

Понуђач је у обавези да, у пропратном писму, тачно нагласи који део понуде се 

мења. По истеку рока за подношење, понуда се не може мењати, допуњивати нити 

опозвати. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Студентски 

центар у Нишу, Александра Медведева  2, 18000 Ниш  са назнаком: 

 „Измена понуде за јавну набавку бр. 14-20  –  набавка уља за ложење- 

Мазута НСГ-С- НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Допуна понуде за јавну набавку бр. 14-20 – набавка уља за ложење -Мазута 

НСГ-С - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку бр. 14-20  - набавка уља за ложење- Мазута 

НСГ-С -  НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 14-20 - набавка уља за ложење 

Мазута НСГ-С  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 

  5.6. Учествовање у заједничкој понуди или понуди са подизвођачем 

  У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је 

самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  
 

 5.7. Испуњеност услова од стране подизвођача 

 Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери 

подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

понуђачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

 Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 

бити наведен у уговору.  

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача.  

 Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност наручиоца  

 Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН и додатне услове одређене за 

финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, а подизвођач мора 

самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН .  
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            5.8. Испуњеност услова у заједничкој понуди 
 Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи: 

   

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

                   - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана испуњавају заједно. 

 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 5.9. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде 

 Понуда ће бити прихватљива уколико је поднета у свему према условима из 

конкурсне документације. 

 Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу 

се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до  и сл.). У 

случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 5.10. Захтеви у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде наводи Понуђач у понуди с тим да исти не може бити краћи 

од 30 дана од дана отварања понуда.  

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду у било ком делу. 

 

 5.11. Цена 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, како 

јединична тако и у укупном износу за тражене количине добара, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке, с тим што ће се за 

оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

 Цена није фиксна, имајући у виду да се иста формира под тржишним условима и 

може се мењати током периода извршења уговора, а по истеку рока важења понуде, на 

начин предвиђен у конкурсној документацији и моделу уговора који је саставни део 

конкурсне документације.  

 Обавеза наручиоца је да изврши рачунску проверу цена из понуде.  

 У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће детаљно образложење 

свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању 

образложења, проверити. 

 Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, 

потпише и достави у оквиру понуде. 
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 5.12. Подаци о органима код којих се могу добити подаци у вези са   

                 извршењем уговора када је позив објављен на страном језику  

 - Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве 

Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs; 

- Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже 

Јовановића 37а , 11160 Београд, мејл: office@sepa.gov.rs; 

- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 

11000 Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs. 

 

 5.13. Средства финансијског обезбеђења 

 

            Понуђач је дужан да у понуди достави: 

            Бланко сопствену меницу као средство финасијског обезбеђења за озбиљност 

понуде која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање , а уз исту мора бити достваљено попуњено и оверено менично овлашћење- 

писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Рок важења 

менице је 30 дана од дана отварања понуде. 

Наручилац ће уновчити дату меницу за озбиљност понуде уколико понуђач: 

- не приступи потписивању уговора  

- уколико до  прве испоруке не достави банкарску гаранцију као средство 

извршења за добро извршења посла. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхвтаљива.  

             

            Понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави: 

 Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро, 

квалитетно и у року извршење уговореног посла, у висини од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а и са роком важности 10 дана дужим од дана истека рока за коначно 

извршење посла. 

 Наведено писмо о намерама банке мора да садржи клаузуле „безусловна“, 

„неопозива“, „платива на први позив“. 

 Изабрани понуђач ће бити у обавези да у моменту закључења уговора или 

најкасније до прве испоруке поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

наручилац. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи. 

 Банкарска гаранција треба да гласи на Студентски центар у Нишу, Александра 

Медведева 2, ПИБ 07185456, матични број 101858251 , текући рачун  840-561661-35. 
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 5.14. Одређивање поверљивости 

 Наручилац је дужан да: 

 - чува поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 

у складу са законом, понуђач означио у понуди, 

 - одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди, 

 - чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и 

податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим 

посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке 

потпис овлашћеног лица понуђача.  

 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 

који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 

поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке 

потпис овлашћеног лица понуђача.  

 Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди 

утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање 

понуда, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама. 

 Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на 

располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима. 

5.15. Додатне информације и појашњења 
 Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу Студентски центар у 

Нишу, Александра Медведева 2, или на е-маил: nabavka@scnis.rs, тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком 

Захтев за додатним појашњењем за јавну набавку ЈН Д-14-20 

 Студентски центар Ниш ће одговор на захтеве потенцијалних понуђача објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке, у року од 

три дана од дана пријема захтева. На истом месту ће се објавити и измене и допуне 

конкурсне документације, уколико их буде било.  

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.  

 Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 

20. ЗЈН-а. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, нарачилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

  

 5.16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 Студентски центар Ниш може, после отварања понуда, у писаном облику да 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању 

понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. ЗЈН).  

mailto:nabavka@scnis.rs
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 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.   

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву 

понуду одбити као неприхватљиву. 
  

 

 5.17. Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 Како је предметни поступак јавне набавке отворени поступак (а не 

преговарачки), не постоје елементи о којима ће се преговарати. 

 

 5.18. Критеријум за оцену 

 Одлука о додели уговора за јавну набавку уља за ложење- нискосумпорно 

гориво специјално - Мазут НСГ-С за грејну сезону 2020/2021 донеће се применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“. 

           У ситуацији кад постоје понуде понуђача који нуде предметно добро домаћег 

порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла примењиваће се одредба 

члана 86. Закона о јавним набавкама, што значи да наручилац мора изабрати понуђача 

који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% 

већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. У 

понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

   

            5.19. Две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту понуђену 

цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Ако и 

тада више понуда буду идентичне, биће изабрана понуда понуђача који је понудио 

краћи рок испоруке, а затим дужи рок плаћања.  

           Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступиће се систему 

жребања као крајњем критеријуму за одабир понуда. 
 
 

 5.20. Поштовање важећих прописа 

 Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. (Изјава која је саставни део конкурсне документације).  
 

 5.21. Коришћење патената и права интелектуалне својине 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава која је саставни део 

конкурсне документације). 
 

 5.22. Захтев за заштиту права  

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на        

e-mail: info@scnis.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако  законом није другачије одређено.  

mailto:info@scnis.rs
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 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. Став 2. ЗЈН-а указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет  Захтев за заштиту 

права од стране истог подносиоца Захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

 Захтев за заштиту права не задржава дање активности наручиоца у поступку 

јавне набавке, у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а. 

 Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 

захтева за заштиту права, при чеми је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 

заштиту праванаведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

 Захтев за заштиту права садржи: 

  - назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

  - назив и адресу наручиоца; 

  - податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци коју 

је донео наручилац у поступку јавне набавке; 

  - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

  - чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

  - потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

  - потпис подносиоца. 
 

 Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. Став 1. 

Тачка 2) и 4) ЗЈН-а. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се: 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број  рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1. 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са законом и другим прописом. 
 Примерак правилног попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се 

видети на интернет презентацији Републичке комсије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки на следећем линку:  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

                Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

 5.23. Закључење уговора 

 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

 5.24. Обустава поступка 

 Наручилац је дужан да, на основу члана 109. Став 1. Закона о јавним набавкама 

обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из 

члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и 

доказивих разлога, које се нису могли предвидети у време покретања поступка, у 

складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама. 

 Уколико се донесе Одлука о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће исту 

образложити и навести разлоге за обуставу.  

 

 5.25. Одбијање понуде 

 Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 

набавкама. 

 На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да, 

пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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 Наручилац ће, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, одбити 

понуду ако: 

 - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

 - понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 

 - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, 

 - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 

 - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања јавног позива у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

 

 Доказ за предходна два става  може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 

на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачка 1) претходног 

пасуса, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

    

 5.26. Трошкови припремања понуде 

  У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде.  

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
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трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав 

недостатак неће се сматрати битним недостатком и понуда се неће одбити као 

неприхватљива. 

 

             5.27. Упозорење 
 У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње 

које би могле унапред одредити избор одређене понуде.  

 У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не 

могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не 

буде испуњен.  

 У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни 

спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору 

понуђача или би могли утицати на непристрасност комисије. 

 

 5.28.  Напомена 
 Препорука потенцијалним понуђачима је да предметну конкурсну 

документацију  пажљиво прочитају и да , приликом састављања  своје понуде, у свему 

поступају по њој. 

 За све додатне информације и појашњења потребно је обратити се наручиоцу 

благовремено, на начин прописан овом конкурсном документацијом. 

 Потенцијални понуђачи редовно треба да Прате Портал јавних набавки или 

интернет страницу наручиоца, како би благовремено били обавештени о свим 

евентуалним појашњењима везаним за јавну набавку, изменама и допунама конкурсне 

документације. 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да 

севе измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници. 
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                                               6.  О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 
за јавну набавку уља за ложење- мазут НСГ-С  за грејну сезону 2020/2021 

(ЈН Д-14-20) 
 

 

Понуду дајемо (заокружити): 

 

 а) самостално             б) заједничка понуда              ц) понуда са подизвођачем 
 

           

Р.б. О П И С 
Јед. 

мере 
Количина Укупна цена без ПДВ-а 

1. 
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ-НИСКОСУМПОРНО 

ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО-МАЗУТ НСГ-С 

СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА 

КГ 195.000  

 П Д В  

 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 

 НАПОМЕНА:  

У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има од места утовара 

до места истовара, односно складиштења. 

Приликом попуњавања понуде цене треба дати заокружено на две децимале.  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

  

 Рок плаћања _____ дана по свакој појединачној извршеној испоруци ( не дуже 

од 45 дана, авансно плаћање није дозвољено) 

  

 Рок важења понуде _________ (најмање 30 дана oд дана отварања понуда) 

 

 Рок испоруке_____ дана од дана дате диспозиције ( не дуже од 5)  

 

 Произвођач и земља порекла понуђеног добра _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 Остале напомене:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  
 

 

 Прилози обрасца понуде:  

 Прилог 1 (подаци о понуђачу),  

 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и  

 Прилог 3 (подаци о подизвођу)   

 

 

           Датум 
 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 1 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 

Пословно име понуђача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Е-маил адреса:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Број рачуна и банка где је отворен  

Заступник понуђача наведен у Агенцији 

за привредне регистре који може 

потписати уговор 

 

 

 Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор.  

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

Понуђач 

     

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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                                                                  ПРИЛОГ 2 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 

 

Пословно име понуђача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Е-маил адреса:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Број рачуна и банка где је отворен  

*Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре који 

може потписати уговор 

 

Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, наведену у Поглављу 4.  

 

ДА – ОЗНАЧИТИ 

 

(Означава само онај члан групе понуђача коме је поверено извршење овог дела набавке и 

ако је дозвола захтевана конкурсном документацијом). 
 

  

 Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може 

потписати уговор. 

.  

 *Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе 

потписати уговор.  

 

 Уколико понуђач наступа са више понуђача ову изјаву копира и доставља за сваког 

члана групе понуђача посебно.  

 

 

 

           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 3 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

Пословно име подизвођача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Е-маил адреса:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Број рачуна и банка где је отворен:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће поверити овом подизвођачу, 

не већи од 50%, и део предмета 

набавке који ће извршити преко 

овог подизвођача: 

 

Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, наведену у Поглављу 4.  

 

ДА – ОЗНАЧИТИ 

 

(Означава се само за оног подизвођача коме је поверено извршење овог дела набавке и ако 

је дозвола захтевана конкурсном документацијом). 
 

  

 Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за 

сваког подизвођача посебно.  

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 
 

Структура цене за јавну набавку ЈН Д-14-20-набавка уља за ложење-

нискосумпорно гориво специјално- мазут НСГ-С 

 

Р.бр. ОПИС 
Количина 

у кг. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

дин/кг 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

дин/кг 

Укупна цена  

(кол. 1х 2) 

 без ПДВ-а 

Укупна цена 

(кол. 1х3) 

 са ПДВ-ом 

  1 2 3   

 

1. 

 

Мазут НСГ-С 

 

195.000 

    

 

Напомена : 
 

* Укупна понуђена цена представља цену са свим урачунатим зависним трошковима ( 

траспортни трошкови, царине и друге дажбине итд. .....) 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у обрасцу структуре цене, мора 

бити идентична понуђеној цени у обрасцу понуде. 

 
 

Назив  правног субјекта, чију је  цену  мазута НСГ-С понуђач укалкулисао у своју цену из 

понуде је: ____________________________________________________________ . 

 

 

 

 

           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

Понуђач 

     

    ___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

  

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео 

једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.  

 

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору 

морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.  

 

- Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела 

уговора.   

-  Понуђачи треба да потпишу модел уговора.  

 

- Уколико понуђач не потпише модел уговора, сматраће се да је, подношењем 

понуде, прихватио одредбе модела уговора.   

 

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који није потписао модел уговора, 

исти је обавезан да потпише уговор чија се садржина не разликује од садржине модела 

уговора. 

 

- Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће 

уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне 

набавке доказ негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор.  
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Модел уговора  

за јавну набавку  уља за ложење- нискосумпорно гориво специјално-            

Мазут НСГ-С  за грејну сезону 2020/2021 (ЈН Д-14-20) 
 

 

Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:         

 

1. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Александра 

Медведева  2, матични број 07185456, ПИБ 101858251, кога заступа директор           

мр Раде Рајковић  (у даљем тексту: Купац); и         

 

2. _______________________________________, 
из________________________________, ул.________________________, матични 

број___________, ПИБ____________, кога 

заступа_______________________________,  (у даљем тексту: Добављач).        

 

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке број  07-01-762/1 од 23.06.2020. године, за набавку 

уља за ложење-нискосумпорно гориво специјално-Мазут НСГ-С за грејну сезону 

2020/2021. 

 - да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под 

бројем___________дана __________године, која чини саставни део овог уговора; 

 - да је Наручилац донео Одлуку број ______ од _________ године којом се 

понуђачу додељује Уговор. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја  мазута (уље за ложење – Мазут НСГ-С), за 

потребе Студентског центра у Нишу,  у грејној сезони 2020 /2021. године, а у свему у  

складу са  свим важећим законским и подзаконским прописима, прихваћеном понудом 

Добављача  и  следећим  документима који чине саставни део овог уговора:  

-  Понуда понуђача бр. _____________ од ____.____. 2020. године, 

-  Образац структуре цена са упутством како да се попуни, 

-  Банкарска гаранција за добро извршење посла са пратећом документацијом. 

 

ЦЕНА 

 

Члан 2. 

 Цена уља за ложење из предходног члана  по килограму, са урачунатим свим 

зависним трошковима,  износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-

ом. 

 Укупна понуђена цена  за количину од 195.000 килограма мазута без ПДВ-а 

износи_______  динара, односно са ПДВ-ом _______________ динара. 

Количина горива наведена у спецификацији је оквирна и подложна променама 

услед објективних потреба наручиоца.  
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Члан 3. 

Цена уља за ложење не може се мењати у року важења понуде, датом у понуди 

Добављача. 

Након истека рока важења понуде, могуће је извршити корекцију цене, с тим 

што је Добављач у обавези да достави образложени захтев и уз њега достави званични 

ценовник у време давања понуде оног правног лица од кога је добављач купио 

уговорено добро као и званични ценовник у време подношења захтева за корекцију 

цена. 

Проценат увећања или смањења цене биће основа за давање сагласности на 

упућени захтев за корекцију цене, који може бити обостран, и то тако што се за исти 

проценат уговорена цена може увећати или смањити. 

 

Наручилац је у обавези да у року од  7 дана од пријема образложеног захтева 

одговори добављачу. 

У случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми- 

потписују изјаву о сагласности. 

 

Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се 

може раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног обавештења 

о отказу. У току трајања отказног рока понуђач је дужан да испоручи добра по 

поднетим требовањима и по уговореним ценама. У супротном наручилац има право да 

активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 4. 

Добављач  се обавезује да уговорену количину добара испоручи сукцесивно,  на 

основу писмених поруџбина наручиоца  на адреси Трг краља Александра Ујединитеља 

бр. 11, 18000 Ниш. 

Рок за извршење сваке појединачне  испоруке износи ____  дана од дана пријема 

поруџбине наручиоца.  

Испорука се сматра извршеном када уговорне стране потпишу документ о 

преузимању робе (отпремница, записник о преузимању добара) 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА КАШЊЕЊЕ 
 

Члан 5. 

У случају да Добављач не изврши све своје уговорне обавезе, односно  уколико 

не изврши испоруку добара у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења 

плати Купцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара, с тим да  укупно 

уговорен износ  казне не може прећи 5% уговорене цене.   

Купац ће наведену уговорну казну наплатити тако што ће Добављач умањити 

износ на фактури за одређени износ, у зависности од броја дана кашњења с испоруком.   

Уколико Добављач касни са испоруом дуже од 10 дана, Купац има право  да 

добра набавки преко трећег лица, на терет Добављача, и да наплати средства 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року.  

 Купац  је у обавези да, при набавци добара од трећег лица, штити интересе  

Добављача и води рачуна о цени на тржишту предметних добара. 

Случај више силе искључује примену уговорне казне. 
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ВИША СИЛА 

 

Члан 6. 

 Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Купца да преузме  

количине добара, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Добављача и за Купца, сматрају се непредвиђени  природни 

догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси,  пожари и 

сл.), као и  догађаји и околности који су настали после закључења овог  уговора који 

онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла 

спречити, отклонити или избећи. 

 Под таквим догађајима сматрају се и  акти надлежних државних органа.  

Уговорна  страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да  обавести 

другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и  да предузме 

потребне активности ради ублажавања последица више силе.  

Као виша сила не сматра се наступање околности  код Добављача да понуђени  и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Добављача буде редукован,  

изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈА 
 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да ће Купцу испоручивати лож уље у траженој количини 

и квалитету. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара врше овлашћени представници 

уговорних страна. 

Сматра се да је Купац квалитативно и квантитативно примио робу оног дана, 

када је после обављеног мерења код овлашћене организације потписао отпремницу о 

пријему. 

Мерење се врши уређајима одобрених типова од Завода за контролу мера и 

драгоцене метале и прегледаних и жигосаних од подручних контрола мера.   

Члан  8. 

Добављач гарантује да квалитет испоручених добара мора у свему да одговара 

одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла („Службени гласник РС“ , број 123/2012, 63/2013 и 75/2013). 

Добављач је дужан да при свакој испоруци достави писмени извештај о 

испитивању квалитета.   

У случају испоруке добара неодговарајућег квалитета Купац задржава  право да 

раскине уговор и захтева надокнаду штете, односно уколико Добављач не поступи по 

примедбама и у накнадном року од 2 дана, не испоручи добра одговарајућег квалитета, 

Купац има право да добра набави преко трећег лица, на терет Добављача, наплатом 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року. 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 10. 

 Купац се обавезује да уредно измирује своје обавезе према Добављачу у року од 

____ дана, од дана пријема фактуре по свакој  појединачној испоруци. 

 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише 

до износа средстава  која ће за ту намену наручиоцу бити одобрена у тој буџетској 

години.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члaн  11. 

 Добављач се обавезује, да у тренутку закључења овог уговора а најкасније до 

прве испоруке, преда Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у  висини од 

10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности до 10.05.2021. године. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

Уколико Добављач испоручи целокупну количину уговореног добра пре рока на 

који је уговор закључен, Купац ће банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за 

добро извршење посла, вратити Добављачу. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове који настану у вези са овим  

уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.   

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог 

уговора решаваће надлежни суд у Нишу. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на 

временски период до маја 2021.године. 

        Саставни део Уговора је конкурсна документација. 

 

  

Члан 14. 

 

 Уговор престаје: 

 1. истеком рока на који је закључен, 

 2. утрошком расположивих средстава наручиоца предвиђених за ове намене. 

  

  
 

Члан 15. 

 Уговор је закључен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 

КУПАЦ 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У НИШУ 
ДОБАВЉАЧ 

 

Директор 

мр Раде Рајковић 

_________________________ 

 

__________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 

 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, 

дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,  

 

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ 

подношењем понуде у потпуности прихвата све услове наведене у јавном позиву за 

прикупљање понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.07.2020. године, и 

конкурсној документацији. 

 

 Понуду коју подносиму сачинили смо по условима из конкурсне документације, 

са њима се у потпуности слажемо и они су саставни део наше понуде. 
 

 

 

 

 

 

           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

 

 

 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, 

дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,  

 

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ 

 

ИСПУЊАВА УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ЗАХТЕВАНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА за 

јавну набавку Д-14-20, и то да: 

- у моменту подношења понуде поседује или на неки други начин користи 2 

(два) возила капацитета од по 25 тона, са свим потребним дозволама и сертификатима. 

 

 

 

 

 Напомена: Наручилац може захтевати од понуђача да достави фотокопије 

саобраћајне дозволе за свако возило, регистрационе налепнице, АДР сертификате. 

 

 

 

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА 
 

 

 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, 

дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,  

 

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ 

 

ИСПУЊАВА УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ЗАХТЕВАНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА за 

јавну набавку Д-14-20, и то да: 

 - да у моменту подношења понуде има у радном односу или ангажује по другом 

уговорном односу минимум два возача који могу да изврше транспорт мазута НСГ-С и 

минимум једног радника који ће бити задужен за извршење уговора предметне набавке. 

 

 Лица одговорна за превоз уља за ложење:  1)  ______________________________ 

 

                   2) ______________________________ 

 

 Лице задужено за реализацију уговора       1) ______________________________ 

            Контакт телефон: 

 

 

 

 

 Напомена: Наручилац може захтевати од понуђача да достави оригинале 

одговарајућих  доказа на увид као и оверене копије истих. 

 

 

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 

 

 Обавезујемо се да ћемо, у тренутку обостраног потписивања уговора о јавној 

набавци, а најкасније до момента прве испоруке, доставити Наручиоцу (Купцу) 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора 

без ПДВ-а, са роком важности до 10.05.2021. године, а као гаранцију за испуњење 

својих уговором преузетих обавеза.  

 Сагласни смо да издата банкарска гаранција може бити поднета на наплату 

банци, од које је издата, у целости, и то у случају за неиспуњење уговорених обавеза. 

 Поднета банкарска гаранција ће бити неопозива, безусловна и платива на први 

позив. 

 Као доказ уз своју понуду прилажемо и оригинал Писма о намерама банке за 

издавање поменуте гаранције. 

 

 

 

 

 
 

           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

 Као понуђач у предметном поступку јавне набавке уља за ложење 

нискосумпорно гориво специјално- Мазут НСГ-С , за потребе Студентског центра у 

Нишу, а у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,  изјављујемо, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, да смо понуду поднели независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

  
 Напомена:  У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о  независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.   

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило  конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 

заштита  конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две  године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона о јавним набавкама 

 

 

 

 

 

   
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 

ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

 
 

 

 1. У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као понуђач у 

поступку јавне набавке уља за ложење нискосумпорно гориво специјално-Мазут НСГ-С 

за потребе Студентског центра у Нишу, изјављујемо, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине 

и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 

 
 

 

 Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сносимо 

накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица.  

 

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ 

УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 

 

Као учесник у поступку јавне набавке лож уља нискосумпорно гориво 

специјално- Мазут НСГ-С за потребе Студентског центра у Нишу, изјављујемо, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђено добро у свему одговара 

техничкој спецификацији и квалитету који је дефинисан конкурсном документацијом, и 

да је у складу са техничким и другим захтевим који важе за ову врсту течног горива. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

 Понуђач приликом сваке испоруке добра доставља Извештај о испитивању са 

дозвољеним граничним вредностима (Сертификат референтне установе) као и 

Декларацију о усаглашености производа. 
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______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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17. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

ИЗЈАВА 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 Као понуђач у предметном поступку јавне набавке мазута НСГ-С за грејну 

сезону 2020/2021 године, за потребе Студентског центра у Нишу, изјављујемо да смо 

приликом припремања понуде имали следеће трошкове: 

 

Назив трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

  
 

 У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде.  

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди.  
 

 *Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013) обавезни елемент конкурсне документације.  

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
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              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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18. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА 

О БИТНИМ ПРОМЕНАМА 

 

 
 

 

 

 

Као учесник у поступку јавне набавке  уља за ложење-нискосумпорно гориво 

специјално- Мазут НСГ-С  за потребе Студентског центра у Нишу, а у складу са чланом 

77. став 7. Закона о јавним набавкама, изјављујемо, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, да ћемо без одлагања обавестити Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења или током важења уговора о јавној набавци и да 

ћемо исто документовати на прописан начин. 
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    ____________________________ 
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19. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КАДА СЕ У ДРЖАВИ У КОЈОЈ ПОНУЂАЧ ИМА 

СЕДИШТЕ НЕ ИЗДАЈУ ДОКАЗИ 

 
 

 

 

 У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

Републике Србије број 124/12, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и 

кривичномм одговорношћу  дајем следећу:  

 

 

И З Ј А В У 
 

 да се у ___________________________________ у којој имамо седиште не издају  

                                        (назив државе) 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, те исту оверену пред надлежним 

органом _______________________________________________, прилажем уз понуду за 

                                          (назив државе) 

јавну набавку број Д-14-20 - набавка уља за ложење- Мазут НСГ-С за потребе 

Студентског центра у Нишу, за грејну сезону 2020/2021.године. 

 Упознат сам са са могућношћу наручиоца да провери да ли су испуњени услови 

за давње ове изјаве. 

 С обзиром да нисмо у могућности да доставимо тражена документа, као доказе 

за испуњеносту услова, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђујемо да испуњавамо све обавезне и додатне услове за учешће у поступку 

предметне јавне набавке. 
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    ____________________________ 
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20. СПОРАЗУМ У ВЕЗИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

 У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), овим споразумом чланови групе понуђача 

 1.___________________________________ из ______________________________ 

 2.___________________________________ из ______________________________ 

 3.___________________________________ из ______________________________ 

 4.___________________________________ из ______________________________ 

 

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке број Д-14-20 - 

набавка лож уља-Мазут НСГ-С за потребе Студентског центра у Нишу, за грејну сезону 

2020/2021. 

 Наведени чланови групе сагласни су да одговарају неограничено и солидарно 

према Наручиоцу. 

 Сви чланови заједничке понуде обавезују се да ће: 

 1) члан групе понуђача наведен под редним бројем ____, у горњој табели бити 

члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

  

 

 Понуђач наведен под редним бројем 

 1. извршава ће следеће послове:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 2. извршава ће следеће послове: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 3. извршава ће следеће послове: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 4. извршава ће следеће послове: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

       Потписи овлашћених представника: 

 

     За члана 1. ___________________________________ 

                           За члана 2. ___________________________________ 

     За члана 3. ___________________________________ 

                За члана 4. ___________________________________ 
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21. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,  

 

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ 

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за набавку уља за ложење- 

Мазут НСГ-С за потребе Студентског центра у Нишу, за грејну сезону 2020/2021 

године и обавезујемо се да ћемо доставити захтеване доказе о испуњености услова, 

наведене у тачки 4.5. конкурсне документације уколико нам у предметном поступку 

јавне набавке буде додељен уговор. 

      

 
 

 

           Датум 

 

______.______. 2020. год. 

                       

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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22.ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

 

из___________________________, ул.___________________________________________ 

 

 

 

бр.л.к._____________ овлашћује се да у име _____________________________________ 

                                                                                     (назив понуђача) 

 

 

из__________________________, може да учествује у поступку јавне набавке уља за 

ложење нискосумпорно гориво специјално- Мазут НСГ-С за потребе Студентског 

центра у Нишу (Д-14-20). 

 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

јавног отварања понуда.    

 Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и у друге сврхе се не 

може користити. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана: ______.______. 2020. године 

                                                                                     

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОНУЂАЧ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 4 
 

 

 
ПОДНОСИЛАЦ: 
 

 

Назив: ___________________________________________________________________ 

 

Адреса седишта:___________________________________________________________ 

 

Контакт особа: ____________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________________________ 

 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У НИШУ 

 
ул. Александра Медведева 2 

18000 Ниш 

Република Србија 
 

 

ПОНУДА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  

набавка уља за ложење нискосумпорно гориво 

специјално- Мазут НСГ-С 

ЈН БРОЈ Д- 14-20 

 

НЕ ОТВАРАТИ ! 
 

Датум и сат подношења: 

[Попуњава наручилац] 
 
 

 


